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NEBESA SO V TEBI … Nebes ne smemo iskati kje zgoraj. V apostolskih delih beremo,
kako so učenci strmeli v nebo, da bi videli Jezusa, kako se dviga k Očetu. Pri tem sta stala
pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: »Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
Ta Jezus, ki je bil od vas vzet v nebo, bo tako prišel, kakor ste ga videli iti v nebo«
(prim. Apd 1,10–11). Oba angela opozorita može na to, da bo Jezus ponovno prišel. Torej
naj ne gledajo za njim, ampak ga iščejo tam, kamor ponovno prihaja. In to je v lastnem
srcu! Nebes torej ne smemo iskati kjerkoli, ampak v sebi. Origen, največji grški teolog,
je to izrazil takole: »Ti si nebesa in greš v nebesa.« Oboje smo: ljudje, ki nosimo v sebi
nebesa, in ljudje na poti v nebesa. Kot Jezus smo tudi mi popotniki med nebom in zemljo,
kot Jezus hodimo proti nebesom. Sv. Avguštin je to spoznanje takole orisal: »Ko nosimo
nebeškega Boga, smo sami nebesa.« Nebesa so v nas, saj je v nas Kristus. Ob tem pa
smo na poti v nebesa, ko bomo gledali Kristusa v njegovem veličastvu. Neka judovska
zgodba nam odgovarja na vprašanje, kje se skriva Bog: »V človeškem srcu. Bog živi v
človeškem srcu. In kjer živi Bog, tam so nebesa.« Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje
Prošnji dan - ob 10.30 na Janževskem vrhu … molimo ne samo
za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov drugega
človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske
Ob 19. uri
in drugih stisk … daritev: Bogu in Devici Mariji na čast …
za + starše
Hrastnik in 3 brate Ob 18. uri šmarnice za otroke
Tor., 23. 5.
Prošnji dan - ob 10.30 pri sv. Bolfenku
Socerb
za vse + v družinah Hartman in Ramšak
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Adalberta Ladinika
Pon., 22. 5.
Julija (Julka)

Sre., 24. 5.

MARIJA,
POMOČNICA
KRISTJANOV
Čet., 25. 5.

Ni lepšega, kakor je mati, ki ima v naročju svojega otroka
in mu s prstom kaže nebo, od koder je prišel.
Marija pa je gledala nebesa v lastnem naročju. (Otmar Črnilogar)

Prošnji dan - ob 10.30 pri sv. Lenartu za + Janka Fekonja
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Obhajamo slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Ta nas
spominja na dogodek, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil

GOSPODOV
VNEBOHOD
Ob 8. uri
na čast
Mariji Pomočnici
za božji blagoslov
v družini

Ob 19. uri
za + Anito
Vezonik

Pet., 26. 5.
Filip Neri

zemeljsko delovanje in po 40 dneh odšel v nebo. Poleg velike noči
in binkošti je to eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, v
številnih državah pa je tudi državni praznik. Praznik Gospodovega
vnebohoda je lepa priložnost, da premišljujemo o nebesih, kjer
Jezus posreduje za nas, kot je dejal papež Frančišek v eni od svojih
avdienc. »Imamo tega zagovornika. Ne bojmo se iti k njemu, ga
prositi odpuščanja, usmiljenja, on nam vedno odpušča, nas vedno
zagovarja, ne pozabite tega.« Ob tem je takrat poudaril še pomen
veselja, ki spremlja Jezusov vnebohod. To se na videz zdi
presenetljivo. Ko se namreč mi ločimo od naših bližnjih, smo žalostni.
Jezus pa učencem obljubi, da bo vedno z njimi. »Z nami je v našem
družinskem življenju, v problemih in težavah, v veselju in upanju,
da bi svet skupaj prinesli Bogu,« je pojasnil papež. Jezus ostaja
navzoč na zemlji na več načinov; med drugim pri molitvi v skupnosti in
v zakramentih. Kot je nekoč pojasnil vikar kapucinskega reda br. Štefan
Kožuh, Jezusova navzočnost med nami ni plod naših misli, naše
domišljije, ni virtualna, kot bi rekli v jeziku sodobne tehnologije.
»Upravičeno se človek vpraša: Če je tako, kje pa je Jezus, da ga
ne vidim! Odprimo oči vere in ga bomo videli.« Današnji praznik je
po Kožuhovih besedah tudi vabilo »da bi skušali svoj pogled upreti v
nebo, od koder prihaja naša pomoč«.

Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Branka Repnika, obl.
Začetek binkoštne devetdnevnice

Sob., 27. 5.
Alojzij Grozde

Ned., 28. 5.

7.
VELIKONOČNA
NEDELJA
Nedelja sredstev
družbenega
obveščanja

Ob 8. uri
za + Jožefo
Rihter, obl. ter
Bogu in Devici
Mariji na čast
za dušno in
telesno zdravje in

Izjemoma … Ob 10.30 pri Mariji
za + Marijo in Nikolaja Urha ter Klaro Pečovnik
Ob 16. uri »poročna« Bogu in Devici Mariji na čast
za dušni in telesni blagor Danijela Hrena in Katje Rek
Od Gospodovega vnebohoda do binkošti obhaja Cerkev
devetdnevnico k Svetemu Duhu. S tem posnema apostole, ki so se
po Jezusovem vnebohodu vrnili v Jeruzalem in so v zgornjih prostorih
vztrajali v molitvi »Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z
Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati« (Apd 1,14). V tej
devetdnevnici s hrepenenjem pričakujemo, da bo prišel Sveti Duh
nad nas, nad našo Cerkev, ki brez njega ne more obstajati, in na
vsakega od nas, da bo oživelo posušeno in zakrnelo v nas. Število
devet ima lastnost preobrata, spremembe. Pripravlja novo podobo – kot
otrok, ki potrebuje devet mesecev v maternici, da se rodi. Prapodoba
vseh devetdnevnic pa so prav binkoštne devetdnevnice apostolov
skupaj z Marijo in ženami, ki so spremljale Jezusa. Pred binkoštmi
molimo za obnovo Cerkve in za svojo osebno obnovo. Tako
Svetega Duha prosimo, da bi v nas ponovno priklical življenje, ki je
sredi vsakdanjega truda izgubilo na moči. Mnogi ljudje danes
hrepenijo po živosti in polnosti življenja. Občutek imajo, da je to, kar

čimprejšnje
okrevanje
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Angelo
Žvikart
Ob 11.30
za + Angelo in
Rudolfa ter Rudija
Mithansa

živijo, daleč od pričakovanj življenja v polnosti. Želimo si novega duha.
In prav v dihanju, ki nas vsak trenutek napolnjuje, lahko zaslutimo, da
nas Bog neprestano obnavlja z dihom svojega Duha. Sveti Duh je
hkrati pomočnik in tolažnik, je Očetov dar. Za nas je živi vir, ogenj,
luč, ljubezen in maziljenje. Je vir življenja, iz tega vira lahko črpamo,
ne da bi ga izčrpali, saj je Božji vir. Mnogi se danes počutijo
preutrujeni, iztrošeni in izgoreli, ker morajo neprestano samo dajati.
Zato prosim v teh dneh, da bi vir Svetega Duha v nas znova žuborel,
nas vedno znova osvežil in nam dajal moč. Daje pa nam tudi ogenj
in luč, ki nas grejeta in razsvetljujeta. S svojimi maziljenjem ozdravlja
naše rane in nas pripravlja za naloge, ki nas čakajo.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

V goste prihaja Komorni zbor Hugo Wolf, z zborovodjem Alešem
Marčičem. Zbor bo sodeloval pri sv. maši ob 11.30,
nato sledi koncert. Vabljeni!

Moj Bog, prosim te, podari mi svojega Svetega Duha, svojo luč, da razlikujem:
pomembno od nepomembnega … dobro od slabega … resnico od laži … pravilno od napačnega
… občuteno od občutka … tebe, moj Bog, od vsega, kar hoče biti moj bog … tvoj glas od občutkov
… tvoje veličastvo od sijaja sovražnikov … kar služi tvojemu kraljestvu od tega, kar ga ovira … kar
me s tabo povezuje od tega, kar me od tebe ločuje … kar je moja last od tega, kar si lasti mene …
tvojo sodbo od moje obsodbe … tvoje usmiljenje od mojega obsojanja … stanovitnost od
trdosrčnosti … večno od minljivega … zadnje od predzadnjega … in tvoja podarjena nebesa od
mojih umišljenih.
Nasprotujem besedam, ki me hočejo prepričati, da se prvo ne razlikuje od drugega. Podari mi
dobro voljo in sposobnost, pogum in moč in zaupanje, da bi se prav odločal in izbiral to, k
čemur si me poklical, kar mi hočeš podariti in kar mene in moje resnično vodi k tebi. Amen.
Georg Lengerke, Youcat – Molitvenik za mlade

Pon., 29. 5.
Maksim Emonski
Tor., 30. 5.
Kancijan
Sre., 31. 5.

OBISKANJE
DEVICE MARIJE

Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Antona Razdevšeka
Ob 18. uri šmarnice za otroke
Ob 19. uri za + Petra Skarlovnika
Počitnice so pred vrati … z zaupanjem v Božjo pomoč zaključi še vse
preostale šolske obveznosti, nato pa zasluženo zakorakaj v proste
počitniške dni. Ko boš odložil-a šolsko torbo, pa nikar
ne odloži misli na Jezusa in nebeško mater Marijo.
Daj jima priložnost, da te spremljata na tvojih počitniških poteh.
Kamorkoli pojdeš, naj te spremljata z obilico svojega blagoslova.

Sklep šmarnične
pobožnosti in
veroučnega leta! Ob 19. uri za + Zdravka Švajgerja

Dobri Bog, Jezusovim učencem si poslal Svetega Duha.
Njegova moč je prestrašene in nebogljene učence naredila za
neustrašne oznanjevalce evangelija.
Prosim te, sveti Oče, naj se tudi mene dotaknejo ognjeni plameni
tvoje ljubezni. Naj bom tako prevzet od tvoje veličine, da te ne bom

nikoli nehal hvaliti in slaviti. Vse moje življenje naj bo ena sama
hvalnica tebi. Daj, da bom med vrstniki neustrašen oznanjevalec
tvoje dobrote in naj po mojih delih prepoznajo tvojo ljubezen.
To te prosim po Kristusu, našem Gospodu.
Čet., 1. 6.
Justin
Pet., 2. 6.
Marcelin in Peter
Sob., 3. 6.
Karel Lwanga
Ned., 4. 6.

BINKOŠTI
Srečanje
ostarelih,
bolnikov in
inavlidov
(… v obeh
župnijah.
Med daritvijo
bo moč prejeti
sv. bolniško
maziljenje!)
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Alberta
Kebra, obl.
Ob 11.30
za + Ivana
Ričnika, obl in
Berto

Prvi četrtek
Ob 19. uri Bogu in Devici Mariji na čast za dušno in telesno zdravje
Prvi petek
Ob 19. uri za + Filipa Ramšaka
Prva sobota – »krstna sobota«
Ob 19. uri za + starše Kumer in Jožefa Plevnika ter Hildo Hudej
Sv. Duh je tisti, ki daje življenje! On stori, da se v nas rojeva življenje
vstalega Kristusa. On oblikuje naša srca! To pa ne gre brez nas, brez
našega sodelovanja. Sveti Duh je kakor umetnik, ki iz brezobličnega
kosa kamna izkleše čudovit kip. Lahko bi ga primerjali tudi z gospodinjo,
ki z kepe testa naredi sočni kruh. Morda je ta podoba še boljša, saj
predpostavlja voljno testo, iz katerega naredi užitni kruh. Tudi Sv. Duh
potrebuje tako voljno snov, nas kristjane, da more iz nas narediti Božjo
umetnino. Sv. Duh sam mora omehčati naše srce, da bo ubogljivo in
voljno za njegov načrt, za uresničitev Božje umetnine. Sv. Irenej je
rekel: »Kakor suha moka brez vode ne more sama po sebi postati
testo ali kruh, tako tudi mi ne bi mogli postati eno v Kristusu brez
»vode«, ki prihaja z neba. In kakor suha zemlja, če ne dobiva vode,
ni rodovitna, tako tudi mi, ki smo bili suh les ne bi nikoli rodili
sadov življenja brez dežja, ki nam je bil dan od zgoraj.« Prepustimo
se tudi mi delovanju Sv. Duha in bomo postali voljno testo v Božjih
rokah, postali bomo rodovitna zemlja. Tako bomo ljudem postali
smerokazi, kažipoti k Bogu. Večkrat bi morali v svojih molitvah prositi
podobno, kakor je rečeno v pesmi slednici na čast Sv. Duhu: »Duši
madeže izmij, kar je suho spet zalij in ozdravi rane vse. Upogni, kar
upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi vse, ki so zašli!« Da pa bi Sv.
Duh sploh lahko deloval, se moramo zavedati potrebe po njem. Vse kar
je v Cerkvi, dobi moč in smisel po Sv. Duhu; brez njegovega
delovanja je vse brez moči in brez krščanskega pomena. Tudi molitev,
če ni opravljena v Sv. Duhu, nima učinka. Brez njega je Bog daleč,
Kristus ostane v preteklosti, evangelij ostane mrtva črka, Cerkev se
spremeni zgolj v organizacijo, krščanska dejavnost pa zgolj v prazno
moraliziranje. Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

V poletnih mesecih - junij, julij in avgust – bo ob nedeljah »samo« ena sv. maša v Ribnici
na Pohorju. Druga bo na Sv. Antonu na Pohorju. Hvala za vaše razumevanje!
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
http://www.zupnijaribnicanapohorju.si; http://www.svetiantonnapohorju.si

